
 

Nota de premsa 
 
EL GRAN CONJUNT DE LA BANDA DE L'ESMUC CLOU LA PROGRAMACIÓ ESPECIAL DELS 20 
ANYS ESMUC 
 
Sota la direcció de Salvador Brotons, aquest conjunt oferirà el divendres 28 de gener a les 19 
PM a la Sala 1 de L'Auditori de Barcelona un programa format per obres de Leonard 
Bernstein, Marc Migó, Ottorino Respighi i del mateix Brotons. 
 
La programació especial 20 anys ESMUC Grans Conjunts arriba a la seva fi amb aquest concert 
del Gran Conjunt de la Banda. No serà, però, la fi dels projectes d'aquesta tipologia de 
conjunts ja que, en els propers mesos, arribaran altres altres nous projectes a càrrecs de 
l'Ensemble Contemporani XX-XXI, de la Big Band, del Gran Conjunt Flamenco, de Cobla, de la 
Camerata Casals, així com una nova producció de La Bottega d'Opera amb l'òpera Il filosofo 
di Campagna de B.Galuppi (versió Wolf-Ferrari) que comptarà amb la direcció musical de Dani 
Espasa i escènica de Sergi Belbel.   
 
Però ara es clou aquest primer bloc que des del divendres 21 de gener ha desplegat diferents 
concerts a Barcelona, Vila-seca i Sant Pere de Ribes sota la direcció de prestigioses direccions 
com la que dirigirà, en aquesta ocasió, aquest concert final: Salvador Brotons.  
 
En aquest programa, dues obres de nova creació (Marc Migó i Salvados Brotons) seran 
acompanyades per dues obres canòniques de la música del segle XX en el seu format per a 
Banda: la Suite de Candide de Leonard Bernstein (1918-1990) i Els Pins de Roma d'Ottorino 
Respighi (1879-1936). Si la suite de Bernstien ens portarà a una selecció de les peces 
orquestrals pertanyents a la seva opereta Candide (1956) basada en el Càndid o l'optimisme 
de Voltaire, l'obra de Respighi ens acostarà a la coneguda obra programàtica composta, el 
1924, i que s'ha inserit dins les categories de l'impressionisme musical.  
 
Salvador Brotons, compositor, director i professor de direcció d'orquestra i composició a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), dirigirà aquest concerts uns mesos 
després d'haver obtingut el Clark County Arts Commission Lifetime Achievement Award pels 
seus anys al servei de la comunitat artística de SW Washington. 
 
 
 
 
Gran Conjunt Banda ESMUC 
Salvador Brotons, direcció 
 
Leonard Bernstein: Suite de Candide 
Marc Migó: La venjança de la Reina Olga 
Salvador Brotons: COVID 19 Sensations 
Ottorino Respighi: Els pins de Roma 
 
Divendres, 28 de gener de 2022. Sala 1 de L'Auditori 
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